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Προς ∆ΟΕ 

 

Θέµα: Επίσχεση Εργασίας Αναπληρωτών 

 

     Είναι γνωστό πως κατά το άρθρο 648 του Αστικού Κώδικα µε την σύµβαση εργα-
σίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση να παρέχει την εργασία του στον εργοδότη και 
αυτός να καταβάλει το συµφωνηµένο µισθό και κατά το άρθρο 656 αν ο εργοδότης 
έγινε υπερήµερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ή αν η αποδοχή της εργασίας 
είναι αδύνατη από λόγους που τον αφορούν και δεν οφείλονται σε ανώτερη βία, ο ερ-
γαζόµενος έχει δικαίωµα να απαιτήσει το µισθό, χωρίς να είναι υποχρεωµένος να πα-
ράσχει την εργασία σε άλλο χρόνο. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται πως στη σύµ-
βαση εργασίας υπάρχει παροχή και αντιπαροχή. Ο εργαζόµενος παρέχει την υπηρε-
σία του, διαθέτοντας τις δυνάµεις στον εργοδότη του, ο οποίος τον πληρώνει, κατα-
βάλλοντας την συµφωνηµένη αµοιβή. Αν κάποιο από τα µέρη δεν εκπληρώσει την 
παροχή του, περιέρχεται σε υπερηµερία. Ο εργοδότης εποµένως καθίσταται υπερή-
µερος ιδιαίτερα όταν δεν καταβάλει εµπρόθεσµα το µισθό στον εργαζόµενο. 

     Αντίδραση του µισθωτού στην υπερηµερία αυτή του εργοδότη µπορεί να είναι µε-
ταξύ των άλλων και η άσκηση του δικαιώµατος της επίσχεσης εργασίας, που σηµαί-
νει άρνηση παροχής της εργασίας του, για όσο χρόνο ο εργοδότης του θα συνεχίζει 
να είναι υπερήµερος εξ αιτίας της µη πληρωµής του µισθού και µάλιστα χωρίς υπο-
χρέωση να βρίσκεται στο χώρο δουλειάς. 

    Εξυπακούεται ότι όταν ο µισθωτός ασκεί το δικαίωµα της επίσχεσης εργασίας, ο 
εργοδότης δεν µπορεί να θεωρήσει λυµένη τη σύµβαση εργασίας και γινόµενος υπε-
ρήµερος ως προς την αποδοχή των υπηρεσιών του εργαζόµενου οφείλει και το συµ-
φωνηµένο µισθό. Αυτή είναι και η διαφορά από την απεργία (ιδιαίτερα στην περί-
πτωση που η επίσχεση ασκείται οµαδικά). 

    ∆εν έχουµε καµιά αµφιβολία ότι το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί και από µι-
σθωτούς του ∆ηµοσίου, ιδιαίτερα µάλιστα από όσους συνδέονται µε αυτό µε σύµβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπως εν προκειµένω. 

    Επειδή βέβαια όπως έχει κριθεί και νοµολογιακά, µεταξύ των προϋποθέσεων ά-
σκησης του εν λόγω δικαιώµατος είναι και ότι αυτό πρέπει να ασκείται εντός των ο-
ρίων της καλής πίστης, των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικοοι-
κονοµικού σκοπού του δικαιώµατος, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος, αν επιδιωχθεί δικα-
στικά, να αναγνωριστεί ότι ασκείται καταχρηστικά. Αυτό όµως δεν σηµαίνει και α-
ποθάρρυνση από την άσκησή του. 
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